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Oslo Pride parade 2019 - Info
I 2018, etter ni dager med Pride og nesten 200 ulike arrangementer i hele
Oslo, samlet paraden utrolige 45 000 deltakere og 250 000 tilskuere. I år er
det 170 påmeldte bidrag og det ligger an til enda et rekordår for Oslo Pride
parade.Paraden starter kl 13:00 lørdag 22/06.
Paraden er solidaritet med alle de som ikke kan gå, en politisk markering av
mangfoldet som Oslo Pride representerer, og en feiring. Den består av
frivillige bidrag med musikk, kostymer, engasjement og kjærlighet. I paraden
skal alle føle seg velkommen, trygge og som del av en familie som støtter
hverandre.

For privatpersoner/mindre grupper er det ikke nødvendig å melde seg på
Paraden i forkant. Vi anbefaler likevel å følge med på Facebook eventet og
nettsidene når endelig rekkefølge blir lagt ut, slik at en da kan bestemme seg
for hvilken parole man ønsker å gå under.

Årets parade
Paraden er planlagt å starte klokken 13.00 på Grønland i Oslo og avsluttes i
Pride Park et par timer senere. Vi anbefaler alle å ha gått på do før de møter
opp, da Oslo Pride ikke har toaletter tilgjengelig på Grønland. Det er også lurt
å ta med en flaske vann, da det tradisjonelt har vært mye sol under paraden.
Oppmøte for kjøretøy er kl. 11.00, mens gående møter opp fra kl 12.00.
Paraden er et arrangement for alle, i alle aldre. Vi ber også publikum om å
respektere dette, og selvsagt forholde seg til norsk lov.
Se full oversikt over rekkefølgen på bidrag her på vår nettside.

Oslo Pride er Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold.
Hundrevis av frivillige ildsjeler går sammen om å arrangere en ti-dagers festival
hvor alle får være akkurat den man er.
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